














































Razítko organizace, která  
zkoušku provedla

Jméno, příjmení servisního technika,  
který zkoušku provedl

Zařízení vyhovělo a odpovídá deklarovaným technickým specifikacím

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI 
A FUNKČNÍ ZKOUŠCE DETEKTORU CO

Petr Vohnout

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Výrobce detektoru EVIKON

Typ detektoru E2630-CO-230VAC

Detekovaný plyn CO

S/N 26302456

Kalibrace Kalibrační protokol výrobce z 17. 2. 2020

Další kalibrace 08/2021

Předpis výrobce
Funkční zkoušky: doporučují se provádět 3-4 do roka, z toho jednou společně  
s kalibrací. Funkční zkoušku může provést pověřená a zaškolená osoba. 
Kalibrace: minimální interval kalibrace senzorů je 12 měsíců. 

Umístění Na stěně za kotli, cca 1,5 m nad podlahou

Datum provedení zkoušky: 18. 8. 2020
Použitý testovací metoda: Testovací plyn UN1956, AIR PRODUCTS, No. 2811621 
 koncentrát CO 130 ppm 
Funkčnost detektoru I. stupeň koncentrace:  OK (65 PPM)
Funkčnost detektoru II. stupeň koncentrace:  OK (130 PPM)
Signalizace detekce CO do MaR: OK
Funkce MaR I. stupeň (ČSN 07 0703): OK (optická a zvuková signalizace)
Funkce MaR II. stupeň (ČSN 07 0703): OK (blokační funkce MaR, blokace plynového ventilu)

Název a sídlo Provozovatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Objekt  Plynová kotelna 1.PP;  Palác Sevastopol,  
 Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, budova „C“

Montážní organizace TO SYSTEM s.r.o.
 V Brance 83
 261 01 PŘÍBRAM III



Razítko organizace, která  
zkoušku provedla

Jméno, příjmení servisního technika,  
který zkoušku provedl

Zařízení vyhovělo a odpovídá deklarovaným technickým specifikacím

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI 
A FUNKČNÍ ZKOUŠCE DETEKTORU CO

Petr Vohnout

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Výrobce detektoru EVIKON

Typ detektoru E2630-CO-230VAC

Detekovaný plyn CO

S/N 26302466

Kalibrace Kalibrační protokol výrobce z 17. 2. 2020

Další kalibrace 08/2021

Předpis výrobce
Funkční zkoušky: doporučují se provádět 3-4 do roka, z toho jednou společně  
s kalibrací. Funkční zkoušku může provést pověřená a zaškolená osoba. 
Kalibrace: minimální interval kalibrace senzorů je 12 měsíců. 

Umístění Na stěně za kotli, cca 1,5 m nad podlahou

Datum provedení zkoušky: 18. 8. 2020
Použitý testovací metoda: Testovací plyn UN1956, AIR PRODUCTS, No. 2811621 
 koncentrát CO 130 ppm 
Funkčnost detektoru I. stupeň koncentrace:  OK (65 PPM)
Funkčnost detektoru II. stupeň koncentrace:  OK (130 PPM)
Signalizace detekce CO do MaR: OK
Funkce MaR I. stupeň (ČSN 07 0703): OK (optická a zvuková signalizace)
Funkce MaR II. stupeň (ČSN 07 0703): OK (blokační funkce MaR, blokace plynového ventilu)

Název a sídlo Provozovatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Objekt  Plynová kotelna 1.PP;  Palác Sevastopol,  
 Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, budova „C“

Montážní organizace TO SYSTEM s.r.o.
 V Brance 83
 261 01 PŘÍBRAM III



Razítko organizace, která  
zkoušku provedla

Jméno, příjmení servisního technika,  
který zkoušku provedl

Zařízení vyhovělo a odpovídá deklarovaným technickým specifikacím

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI 
A FUNKČNÍ ZKOUŠCE DETEKTORU METAN

Petr Vohnout

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Výrobce detektoru VITEKO

Typ detektoru SPH-7-METAN

Detekovaný plyn METAN

S/N 16808

Kalibrace Kalibrační protokol výrobce z 03/2020

Další kalibrace 03/2021

Předpis výrobce
Funkční zkoušky: doporučují se provádět 3-4 do roka, z toho jednou společně  
s kalibrací. Funkční zkoušku může provést pověřená a zaškolená osoba. 
Kalibrace: minimální interval kalibrace senzorů je 12 měsíců. 

Umístění Na stropě mezi kotli

Datum provedení zkoušky: 18. 8. 2020
Použitý kalibrační plyn: Testovací plyn UN1956, AIR PRODUCTS,  
 No. 2810780  METAN koncentrace 0,5% 
 No. 2810783  METAN koncentrace 1%
Funkčnost detektoru I. stupeň koncentrace:  OK 0,5% (10% LEL)
Funkčnost detektoru II. stupeň koncentrace:  OK 1% (20% LEL)
Signalizace detekce METAN do MaR: OK
Funkce MaR I. stupeň (ČSN 07 0703): OK (optická a zvuková signalizace)
Funkce MaR II. stupeň (ČSN 07 0703): OK (blokační funkce MaR, blokace plynového ventilu)

Název a sídlo Provozovatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Objekt  Plynová kotelna 1.PP;  Palác Sevastopol,  
 Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, budova „C“

Montážní organizace TO SYSTEM s.r.o.
 V Brance 83
 261 01 PŘÍBRAM III



Razítko organizace, která  
zkoušku provedla

Jméno, příjmení servisního technika,  
který zkoušku provedl

Zařízení vyhovělo a odpovídá deklarovaným technickým specifikacím

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI 
A FUNKČNÍ ZKOUŠCE DETEKTORU METAN

Petr Vohnout

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Výrobce detektoru VITEKO

Typ detektoru SPH-7-METAN

Detekovaný plyn METAN

S/N 16809

Kalibrace Kalibrační protokol výrobce z 03/2020

Další kalibrace 03/2021

Předpis výrobce
Funkční zkoušky: doporučují se provádět 3-4 do roka, z toho jednou společně  
s kalibrací. Funkční zkoušku může provést pověřená a zaškolená osoba. 
Kalibrace: minimální interval kalibrace senzorů je 12 měsíců. 

Umístění Na stropě mezi kotli

Datum provedení zkoušky: 18. 8. 2020
Použitý kalibrační plyn: Testovací plyn UN1956, AIR PRODUCTS,  
 No. 2810780  METAN koncentrace 0,5% 
 No. 2810783  METAN koncentrace 1%
Funkčnost detektoru I. stupeň koncentrace:  OK 0,5% (10% LEL)
Funkčnost detektoru II. stupeň koncentrace:  OK 1% (20% LEL)
Signalizace detekce METAN do MaR: OK
Funkce MaR I. stupeň (ČSN 07 0703): OK (optická a zvuková signalizace)
Funkce MaR II. stupeň (ČSN 07 0703): OK (blokační funkce MaR, blokace plynového ventilu)

Název a sídlo Provozovatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Objekt  Plynová kotelna 1.PP;  Palác Sevastopol,  
 Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, budova „C“

Montážní organizace TO SYSTEM s.r.o.
 V Brance 83
 261 01 PŘÍBRAM III



PRŮMĚR POTRUBÍ  
(kovové potrubí DN, plastové potrubí mm)

DÉLKA POTRUBÍ 
m

Zkušební tlak (bar)

Tlak po 1 hod 
= začátek zkoušky (MPa)

Úbytek tlaku 
během tlakové zkoušky (MPa)

Výsledek provedení zkoušky

Zařízení vyhovělo předepsanému 
zkušebnímu tlaku 

ANO  -  NE

Číslo oprávnění TIČR: 1440/6/16/TZ-R-NA,PK4,HK4

Razítko oprávněné organizace,  
která zkoušku provedla

Jméno a příjmení servisního technika, 
který zkoušku provedl

POPIS A VYMEZENÍ ZKOUŠENÉHO POTRUBÍ

Začátek zkoušky __________________   Konec zkoušky ________________ Doba trvání zkoušky _____________

PROTOKOL O TLAKOVÉ ZKOUŠCE 
SYSTÉMU ÚT

Tlaková a těsnící zkouška se provádí pouze na rozvodném potrubí uzavřeném armaturami - mimo tělesa 
ÚT - tato jsou odzkoušena výrobcem.

Název a sídlo Provozovatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Objekt  Plynová kotelna 1.PP;  Palác Sevastopol,  
 Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, budova „C“

Montážní organizace TO SYSTEM s.r.o.
 V Brance 83
 261 01 PŘÍBRAM III

DN 100 

DN 42 

Rozdělovač/sběrač DN 200

30. 4. 2020

4

4

0

1. 5. 2020 24 hodin

64 m

34 m

3 ks - 7 m

Jiří  MRÁZEK



Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu)

DN, délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu

Zkušební médium

Datum provedení zkoušky

Doba trvání zkoušky

Zkušební tlak Teplota okolí v místě měření

Výsledek provedení zkoušky

Název a sídlo Provozovatele Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Objekt  Plynová kotelna 1.PP;  Palác Sevastopol,  
 Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1, budova „C“

Montážní organizace TO SYSTEM s.r.o.
 V Brance 83
 261 01 PŘÍBRAM III

od uzávěru plynu kotelny před PEVEKEM ve strojovně kotelny po uzávěry jednotlivých spotřebičů

DN 80, objem cca 120 l 
DN 50, objem cca 16 l

Celkem 136 l

Vzduch

3,0 bar 23 °C

3,0 bar

2. 5.- 3. 5. 2020

24 hod.

22,8 °C

Číslo oprávnění TIČR: 4753/6/16/PZ-M,R-e,f,g

Razítko oprávněné organizace,  
která zkoušku provedla

Jméno, příjmení, číslo osvědčení a podpis  
servisního technika, který zkoušku provedl

PLYNOVOD    nový                 rozšiřovaný                stávající    

TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ

Předepsaný

Skutečný

Na začátku měření

Na konci měření

Zařízení vyhovělo předepsanému 
zkušebnímu tlaku

ANO  -  NE

PROTOKOL O ZKOUŠCE TĚSNOSTI 
PLYNOVODU

Jiří  MRÁZEK 
TIČR 3685/6/15/M-PZ-e,f,g

















 

  

Hoval spol. s r.o. 
Republikánská 45, 312 04 Plzeň 
T +420 377 261 002 
info@hoval.cz, www.hoval.cz 

 

PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU 
PLYNOVÝCH KOTLŮ 

HOVAL 
 
 
 
 Název a typ plynového kotle: 

 
 
 
 
 Adresa instalace plynového kotle: 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoval UltraGas® (650) 
Hoval UltraGas® (650) 
Hoval UltraGas® (650) 

 

Palác SEVASTOPOL 
Na Příkopě 988/31, Praha 1 

 



 

 Hoval spol. s r.o., Republikánská 45, 312 04 Plzeň 
Bankovní spojení: 279695603/0300 IČO:64834034 DIČ:CZ64834034 

 Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, dne 2.4.1996, oddíl C., vložka 7564 

    ~ 1 ~ 

 
Obsah protokolu o uvedení do provozu plynového kotle HOVAL 

 
 
  

1. Údaje o instalaci .................................................................................................................................. 2 

2. Technická data plynového kotle číslo 1. .............................................................................................. 3 

3. Technická data plynového kotle číslo 2. .............................................................................................. 4 
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5. Protokol o měření spalin kotle číslo 1. ................................................................................................ 7 

6. Protokol o měření spalin kotle číslo 2. ................................................................................................ 8 
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9. Obchodní podmínky Hoval. ......................................................................................................... 11-13 

10. Závěrečná ustanovení. .............................................................................................................. 14-15 
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1. Údaje o instalaci 
 
Firma:     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
 

Adresa instalace:    
 

Palác Sevastopol, Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 

Umístění v objektu:  Kotelna v budově divadla, vstup z ulice Celetná, umístění 2 PP budovy 
 

Označení kotelny:    
 

 
 
Montážní firma: TO SYSTEM s.r.o., V Brance 83, 261 01 Příbram 

 
Odpovědný zástupce: Jakub Janďourek, 608 303 541,  jakub.jandourek@tosystem.cz 

 
 
 
Servisní firma kotle: Hoval spol. s.r.o., Republikánská 45, 312 04 Plzeň 

 
Pověřený servisní technik: Josef Chytil, tel. 724 093 764, e-mail : josef.chytil@hoval.com 

 
Číslo osvědčení servisního technika: 12194/6/19/M-PZ-f,g, platné do 7.7.2020 
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2. Technická data plynového kotle číslo 1 
 

Název plynového kotle: Hoval UltraGas (650) 
 

Výrobce: Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz, Principality of Liechtenstein 
 

Výrobní číslo kotle: 604703600110 
 

Označení kotle v kotelně: K 1 
 

Měsíc/rok výroby: 01/2020 
 

Použité palivo: Zemní plyn 
 

Tepelný výkon 80/60°C (kW): 122 - 603 
 

Tepelný výkon 40/30°C (kW): 136 - 650 
 

Tepelný příkon (kW): 125 - 613 
 

Provozní přetlak vody min / max 
(bar): 

1,0 / 6,0 

Max provozní teplota (°C): 90 
 

Přípustný provozní tlak plynu (mbar): 17,4-80 
 

Typ hořáku: UltraClean integrovaný 
 

Max provozní teplota (°C): 90 
 

Max blokovací teplota (°C):  95 
 

Blokovací teplota spalin (°C): 110 
 

Min blokovací přetlak vody (°C): 0,5 
 

Max blokovací přetlak vody (°C): 6 
 

 
 
Číslo protokolu o uvedení do provozu 
hořáku: 

-- 

Servisní technik jenž provedl uvedení 
do provozu: 

-- 

Vyplňuje se v případě jiného instalovaného typu hořáku než Hoval 
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3. Technická data plynového kotle číslo 2 
 

Název plynového kotle: Hoval UltraGas (650) 
 

Výrobce: Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz, Principality of Liechtenstein 
 

Výrobní číslo kotle: 604703600111 
 

Označení kotle v kotelně: K 2 
 

Měsíc/rok výroby: 01/2020 
 

Použité palivo: Zemní plyn 
 

Tepelný výkon 80/60°C (kW): 122 - 603 
 

Tepelný výkon 40/30°C (kW): 136 - 650 
 

Tepelný příkon (kW): 125 - 613 
 

Provozní přetlak vody min / max 
(bar): 

1,0 /6,0 

Max provozní teplota (°C): 90 
 

Přípustný provozní tlak plynu (mbar): 17,4-80 
 

Typ hořáku: UltraClean integrovaný 
 

Max provozní teplota (°C): 90 
 

Max blokovací teplota (°C):  95 
 

Blokovací teplota spalin (°C): 110 
 

Min blokovací přetlak vody (°C): 0,5 
 

Max blokovací přetlak vody (°C): 6 
 

 
 
Číslo protokolu o uvedení do provozu 
hořáku: 

-- 

Servisní technik jenž provedl uvedení 
do provozu: 

-- 

Vyplňuje se v případě jiného instalovaného typu hořáku než Hoval  
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1. Technická data plynového kotle číslo 3 
 

Název plynového kotle: Hoval UltraGas (650) 
 

Výrobce: Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz, Principality of Liechtenstein 
 

Výrobní číslo kotle: 604703600113 
 

Označení kotle v kotelně: K 3 
 

Měsíc/rok výroby: 01/2020 
 

Použité palivo: Zemní plyn 
 

Tepelný výkon 80/60°C (kW): 122 - 603 
 

Tepelný výkon 40/30°C (kW): 136 - 650 
 

Tepelný příkon (kW): 125 - 613 
 

Provozní přetlak vody min / max 
(bar): 

1,0 / 6,0 

Max provozní teplota (°C): 90 
 

Přípustný provozní tlak plynu (mbar): 17,4-80 
 

Typ hořáku: UltraClean integrovaný 
 

Max provozní teplota (°C): 90 
 

Max blokovací teplota (°C):  95 
 

Blokovací teplota spalin (°C): 110 
 

Min blokovací přetlak vody (°C): 0,5 
 

Max blokovací přetlak vody (°C): 6 
 

 
 
Číslo protokolu o uvedení do provozu 
hořáku: 

-- 

Servisní technik jenž provedl uvedení 
do provozu: 

-- 

Vyplňuje se v případě jiného instalovaného typu hořáku než Hoval 
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2. Technická data místní instalace 
 
Napojení na plynovod 
 

 Statický Min zatížení Max zatížení 
Vstupní tlak plynu 
(mbar): 

50,14 49,07 40,27 

    
Akumulace plynu: ANO 

 
Plynový filtr: ANO 

 
Typ:       Giuliani anello 2´´ 

Stabilizační regulátor: ANO 
 

 Typ:  Hutira Tartarini R/72 – 3ks 

 
 
Přívod spalovacího vzduchu 
 

 Rozměr Délka 
Přívodní potrubí (cm): NE 

 
-- 

   
Sání v provedení ("B" / 
"C"): 

B 

Nucené větrání: ANO, MaR 
 

 
 
Topná soustava 
 
Instalovaný pojistný 
ventil kotle (bar): 

6 Bar 

Expanzní nádoba kotle 
(l): 

NE 

Odvzdušňovací ventil 
kotle: 

ANO 

Provozní přetlak (bar): 3,3 
 

 
 
Dodatečné havarijní zabezpečení kotlů 
 

 Typ Nastavená hodnota 
Havarijní teplota: ANO, MaR 

 
105°C 

Havarijní tlak: ANO? MaR 
 

6 Bar 

Jiné: ---- 
 

---- 
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Elektrické připojení 
 

 Předepsaná hodnota Skutečná hodnota 
Napájení kotle 1f (V): 230V/50Hz 

 
233 V 

Napájení kotle 3f (V):  
 

 

Jištění kotle (A): 230V/16A 
 

16A 

 
 
Spalinová cesta 
 

 Min výkon Max výkon 
Komínový tah (Pa): 11,3 

 
27 

   
Statický komínový tah 
(Pa): 

6,5 
 

Provedení spalinové 
cesty: 

B 

 
 
Řízení kotle 
 

 Teplota Výkon 
Řízení nadřazenou MaR: ANO, GLT modul v K1 

 
---- 

   
Regulace Hoval TTE: --- 

 
Externí blokování kotle 
MaR: 

Havarijní smyčka MaR, svorkz 15-16, poruchy 

 
 
Topná voda 
 
Instalovaná úpravna vody: ANO, Aquína 

 
Instalovaný vodoměr pro dopouštění: ANO 

 
Stav vodoměru dopouštění (m³): 5,387 

 
pH topné vody: 9,1 

 
Tvrdost vstupní vody před úpravnou 
(dH): 

--- 
 

Tvrdost vstupní vody po úpravě (dH): --- 
 

Vodivost dopouštěcí vody (µS): 387 µS 
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3. Protokol o měření spalin kotle číslo 1 
 
 
Výrobní číslo kotle:   604703600110 – K1  
Měření spalin max výkonu kotle: Měření spalin min výkonu kotle: 

Zde nalepit výtisk z analyzátoru Zde nalepit výtisk z analyzátoru 
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4. Protokol o měření spalin kotle číslo 2 
 
 
Výrobní číslo kotle:  604703600111 – K2  

Měření spalin max výkonu kotle: Měření spalin min výkonu kotle: 

Zde nalepit výtisk z analyzátoru Zde nalepit výtisk z analyzátoru 
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1. Protokol o měření spalin kotle číslo 3 
 
 
Výrobní číslo kotle:  604703600113 – K3  

Měření spalin max výkonu kotle: Měření spalin min výkonu kotle: 

Zde nalepit výtisk z analyzátoru Zde nalepit výtisk z analyzátoru 
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2. Kontrolní list-funkční zkoušky plynových kotlů 
 
 
 Provedená zkouška Stav 

1 Provedení kontrolního startu OK 

2 Vyčistit spalinovou stranu výměníku OK 

3 Vyčistit trasu odvodu kondenzátu/sifon, kondenzátní vana OK 

4 Vizuální kontrola celistvosti hořáku OK 

5 Vyčistit hořákovou síťku (vzduch/voda) OK 

6 Zkontrolovat/seřídit ionizační elektrodu OK 

7 Zkontrolovat/seřídit zapalovací elektrodu OK 

8 Prohlédnout/vyčistit Venturiho trubici hořáku OK 

9 Zkontrolovat stav těsnění kotle, těsnění příruby ventilátoru a hořáku OK 

10 Zkontrolovat přiléhavost hořákového víka OK 

11 Přezkoušet/vyčistit ventilátor OK 

12 Zkontrolovat všechny elektrické konektory/čištění elektroinstalace OK 

13 Detekce úniku plynu uvnitř kotle a přívodu plynu OK 

14 Kontrola filtru plynové armatury, filtru kotle OK 

15 Zkontrolovat min. tlak plynu OK 

16 Změření tahových podmínek (klid, min. a max. výkon) OK 

17 Zkontrolovat tlak plynu při plném průtoku OK 

18 Kontrola / Nastavení omezovače tahu OK 

19 Seřídit spalování OK 

20 Vytisknout protokol o seřízení OK 

21 Kontrola koncentrace CO v prostoru instalace kotle OK 

22 Kontrola ionizačního proudu OK 

23 Vizuální kontrola zabezpečovacích prvků OK 

24 Vyzkoušení zabezpečovacích prvků OK 

25 Zkontrolovat přívod spalovacího vzduchu OK 

26 Kontrola a promazání pohonů klapek přívodního vzduchu OK 

27 Zkontrolovat neutralizaci, propláchnout, popř. vyměnit náplň OK 

28 Vizuální kontrola spalinové cesty, zpětných klapek OK 

29 Kontrola nastavení regulace, úprava nastavení OK 

30 Odečet vodoměru dopouštěcí vody OK 

31 pH, vodivost, kontrola topné vody OK 

32 Stav zařízení OK 
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3. Protokol o zaškolení obsluhy 
 
 
Obsluha byla poučena o funkci i obsluze zařízení a byla upozorněna na potřebu pravidelné 
údržby. Obsluha byla také seznámena s návodem výrobce zařízení. Obsluha stvrzuje svým 
podpisem, že porozuměla všem informacím. 
 
 

Jméno Podpis 
  

 

  
 

  
 

  

  

 
Datum 
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4. Obchodní podmínky Hoval 
 
společnosti Hoval spol. s r.o., 
se sídlem v Plzni, Republikánská 1102/45 
IČ 648 34 034 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Plzni, oddíl C, vložka 7564 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pro smluvní vztahy mezi společností Hoval 
spol. s r.o. (dále jen Hoval) a kupujícím, objednatelem (Zákazníkem), který je podnikatelem. Podnikatelem je osoba, 
která uzavírá smlouvy v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či samostatném výkonu 
svého povolání, popřípadě osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele. 
 
1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého uzavřeného smluvního vztahu mezi společností Hoval a 
Zákazníkem. 
 
1.3 Odchylná ujednání v jednotlivých uzavřených smlouvách (kupních, servisních) mají přednost před zněním 
těchto obchodních podmínek. 
 
1.4 Změny těchto obchodních podmínek nebo obchodní podmínky Zákazníka jsou závazné jen v případě, že 
byly společností Hoval výslovně uznány a písemně potvrzeny. 
 

2. Nabídka, objednávka 
 
2.1 Nabídka společnosti Hoval, včetně všech podkladů vůči třetí osobě je nezávazná a bezplatná.  
 
2.2 Objednávka Zákazníka je uznána a stává se závaznou až na základě jejího písemného potvrzení společností 
Hoval.  
 
2.3 Změny a doplnění objednávky je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti Hoval a tyto se stávají 
závaznými pouze v případě jejich potvrzení společností Hoval v písemné formě. Tímto je vyloučeno automatické 
přijetí návrhu (objednávky) s výhradou, doplněním ze strany Zákazníka. Takový návrh  Zákazníka se nepovažuje za 
přijetí nabídky, ale za návrh nový, který musí být výslovně uznán a písemně odsouhlasen společností Hoval. 
 
2.4 Objednací číslo zboží (zařízení) uvedené v nabídce zpracované Hoval Zákazníkovi je označením zboží pro 
vnitřní potřeby Hoval, který je oprávněn toto objednací číslo jednostranně změnit. 
 
2.5 Vyhotovení konkrétního projektu je vždy za úplatu. 
 

3. Cena, splatnost, platební podmínky 
 
3.1 Sazba DPH se účtuje k ceně  ve výši podle zákona účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3.2 Splatnost ceny je 14 dní ode dne doručení faktury Zákazníkovi. Faktura se považuje  za doručenou třetího 
dne ode dne svého odeslání.  
 
3.3 Cena se považuje  za uhrazenou připsáním příslušné částky v plné výši na bankovní účet společnosti Hoval. 
 
3.4 Kupní cena nezahrnuje cenu za uvedení zařízení do provozu. 
 
3.5 V případě prodlení se zaplacením si Hoval vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 
0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo společnosti Hoval na náhradu škody. 
 
3.6 Při prodlení s platbou je společnost Hoval dále  oprávněna: 

- Trvat na splnění smlouvy a současně do doby úplného uhrazení pohledávky odložit plnění svých závazků ze 
smlouvy. 
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- V případě marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění odstoupit od smlouvy. V těchto případech zůstávají 
nároky na náhradu škody vzniklé společnosti Hoval vůči Zákazníkovi zachovány.  

 
4. Dodací podmínky, doprava 

 
4.1 Dodávku zařízení Zákazníkovi zajišťuje společnost Hoval. V případě dodávky v hodnotě nad 40.000,- Kč 
bez DPH je cena dopravy v rámci České republiky zahrnuta v ceně zařízení. Při hodnotě dodávky nižší než 40.000,- 
Kč je zvlášť účtována doprava Zákazníkovi z Plzně do místa dodání. 
 
4.2 Zákazník bude telefonicky předem vyrozumněn o termínu a času dodání.  
 
4.3 Vykládku zařízení od dopravce je povinen zajistit Zákazník v místě dodání na vlastní náklady a nebezpečí, 
včetně potřebného technického vybavení. 
 
4.4 V místě dodání je povinen Zákazník zajistit převzetí dodávky od dopravce pověřenou osobou, která byla 
předem písemně oznámena společnosti Hoval.  
 
4.5 V případě poškození, zjevných vad je povinna pověřená osoba toto neprodleně oznámit osobě provádějící 
dopravu a písemně vyrozumnět společnost Hoval. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel, pokud nebudou 
zaznamenány na dodacím listu.  
 
4.6 Za termín dodání zařízení se považuje převzetí zařízení Zákazníkem od dopravce.  
 

5. Přechod rizik a výhrada vlastnického práva 
  
5.1 Nebezpečí vzniku škody na zařízení přechází na Zákazníka v okamžiku jeho faktického převzetí od 
dopravce. 
 
5.2 Vlastnické právo k zařízení přechází ze společnosti Hoval na Zákazníka až úplným zaplacením kupní ceny. 
Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávce zařízení, nabývá Zákazník vlastnické právo k okamžiku jeho dodání 
dle čl. 4.  
 
5.3 V případě zastavení, jiného omezení či nárokování zařízení s výhradou vlastnického práva ve prospěch 
společnosti Hoval třetí osobou, je Zákazník  povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat  a učinit kroky k 
ochraně vlastnického práva společnosti Hoval. 
 

6. Odstoupení od smlouvy 
 
6.1 Společnost Hoval je oprávněna od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména: 

-  je-li Zákazník v prodlení s převzetím zařízení po dobu delší než 30 dnů  a neučiní tak, ani na základě 
výzvy v dodatečně poskytnuté lhůtě. 
-  neposkytne-li Zákazník potřebnou součinnost nutnou k uvedení zařízení do provozu, výkonu servisní 
činnosti. 
-  je-li Zákazník v prodlení se zaplacením kupní ceny po dobu delší 30 dnů a neučiní tak ani v dodatečně 
poskytnuté lhůtě k plnění. 

 
6.2 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména: 
 -  má-li zařízení neodstranitelné vady, pro které nelze zařízení řádně užívat. 
 
6.3  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé straně a závazek se tímto ruší od počátku. 
 
 

7. Záruky  
 
7.1 Společnost Hoval  poskytuje na dodané zařízení  záruku po dobu  : 

-  36 měsíců na tělesa kotlů 
-  36 měsíců na tělesa zásobníků TUV 
-  24 měsíců  na regulace 
-  24 měsíců na všechna ostatní zařízení 
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-    6 měsíců na vyměněné části a opravy  
 
7.2 Záruka počíná běžet dnem uvedeným v Protokolu o uvedení zařízení do provozu (záruční list), nejpozději do 
3 měsíců od odeslání zařízení Zákazníkovi při dodržení skladovacích podmínek.  
  
7.3 Nárok na záruční opravu je dán za splnění následujících podmínek: 

-  zjištěné závady musí být uplatněny bez zbytečného odkladu písemně u společnosti Hoval 
-  předložení potvrzeného záručního listu 
- zařízení bylo instalováno a uvedeno do provozu odbornou firmou k tomu oprávněnou dle pokynů 

společnosti Hoval a v souladu s návodem 
 
7.4 Podmínkou poskytnutí záruky u kotlů je dodržení: 

-  Evropské normy EN14868: listopad 2005 
-  směrnice VDI 2035:2005  
-  pokynů výrobce pro konkrétní typ zařízení (kotle). 

 
 Celkové množství plnící a doplňovací vody, plněné nebo doplňované do kotle během doby jeho životnosti 
nesmí překročit trojnásobek vodního obsahu zařízení. Kupující jako provozovatel zařízení je povinen kontrolovat 
kvalitu kotlové vody minimálně jednou ročně a podle výsledku případně  upravit kvalitu vodní náplně.  
 
7.5 Nárok na záruční opravu zaniká:  

- při poškození zařízení Zákazníkem, třetí osobou 
- použitím neoriginálních náhradních dílů 
- nedodržením předpisů pro provoz zařízení a jeho údržbu 

 
7.6 Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poruchy zaviněné neodborným zacházením, instalací a 
skladováním. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. 
 
7.7 Společnost Hoval si vyhrazuje právo v případě uznané záruční vady rozhodnout, zda vadný díl vymění či 
opraví. Vyměněné díly zůstávají vlastnictvím společnosti Hoval. 
 
7.8 Záruční servis zajišťuje Hoval. 
 
7.9 Zjištěné závady lze oznámit na Hotline tel: 602 522 279 nebo emailem: info @hoval.cz. 
 
7.10 Uvedení do provozu, seřízení, přezkoušení, pozáruční opravy smějí provádět pouze společnost Hoval nebo 
firmy, které mají k tomu oprávnění a jejichž pracovníci mají osvědčení o proškolení od společnosti Hoval. Toto 
osvědčení jsou povinni na vyžádání předložit. 
 

8. Závěrečná ustanovení 
 
8.1 Společnost Hoval neodpovídá za nesplnění závazků z uzavřených smluv  podle těchto podmínek , jestliže se 
tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohla společnost Hoval zabránit. 
 
8.2 Ve všech otázkách neupravených smlouvou nebo těmito podmínkami řídí se vztahy mezi účastníky 
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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5.  Závěrečná ustanovení 
 

a) Před zahájením prací předá uživatel servisnímu technikovi veškerou projektovou dokumentaci od 
instalovaného zařízení (vč. výpočtu potřebného spalovacího vzduchu dle TPG 704 01 a TPG 908 02) 

 
b) Instalované plynové zařízení musí splňovat veškeré požadavky předpisů, vyhlášek, norem, zákonů platných 

v den uvádění spotřebiče do provozu (zejména TPG 704 01, TPG 908 02, TPG 800 02, ČSN 38 6405, ČSN 
07 0703, ČSN 73 4201 Z1, apod.) 

 
c) Instalované zařízení je po montáži bez zjevného poškození. Uživatel je povinen sdělit servisnímu technikovi 

veškeré informace spojené s montáží nového plynového spotřebiče např: problémy, které byly spojené s 
montáží spotřebiče. 

 
d) Uživatel je povinen dodat servisnímu technikovi platné revizní zprávy plynovodu, elektroinstalace, 

spalinové cesty a dbát rad a připomínek servisního technika v souvislosti s instalací plynového spotřebiče, 
pouze tyto dokumenty (revizní zprávy) nejsou oprávněním pro bezpečné užívaní plynového spotřebiče až 
řádně vyplněný a potvrzený protokol o uvedení do provozu oprávněným servisním technikem, který schválí 
bezpečné užívání spotřebiče smí uživatel zařízení používat. V případě nejasností nebo vad při instalaci 
spotřebiče může servisní technik (je povinen) tento spotřebič vyřadit z provozu a provést příslušná opatření. 
V případě nutnosti „Odstavení plynového spotřebiče z provozu“ je uživatel povinen servisnímu technikovi 
podepsat protokol o odstavení plynového spotřebiče z provozu (veškeré náklady s tím spojené hradí 
uživatel). 

 
e) Uživatel stvrzuje, že byl seznámen a rozumí záručním podmínkám výrobce a užívání spotřebiče, návodem 

výrobce a řešením pozdějších reklamací a oprav. 
 

f) Plynové zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s projektovou dokumentací nebo 
technickou zprávou, a návodem výrobce. U zařízení s jednotkovým výkonem větším než 50 kW nebo 
součtovým výkonem větším než 100 kW je potřeba zajistit kvalifikovanou obsluhu zařízení dle vyhl. 
91/1993 Sb. 

 
g) Při provozu zařízení nutno brát v potaz vyhl. 85/1978 Sb.  

 
h) Uživatel si je vědom, že jakoukoliv změnou v zapojení od uvedení spotřebiče do provozu, nebo neodbornou 

manipulací je uvedení do provozu neplatné a servisní technik nepřejímá žádnou zodpovědnost. Uživatel  
dovoluje servisnímu technikovi pořízení fotodokumentace, která slouží pouze k řešení pozdějších reklamací 
a oprav. 

 
i) Zařízení je naplněno topnou vodou. Je třeba dodržet Evropskou normy EN 14868: listopad 2005 a směrnice 

VDI 2035:2005. V závislosti na typu kotle a použitých materiálech je třeba dbát především pokynů výrobce. 
 

j) Plynové potrubí musí být odvzdušněno. Je třeba dodržet maximální přetlak plynu dle dokumentace 
spotřebiče/kotle a nebo dle instrukcí technického oddělení Hoval. 

 
k) Připojovací bod pojišťovacího ventilu musí obsahovat odvzdušňovací ventil. 

 
l) Elektroinstalace musí být provedena a provozována v souladu s platnými předpisy.  

 
m) Uživatel stvrzuje svým podpisem, že rozumí veškerým informacím, a souhlasí s vykonaným servisním 

zásahem a uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika. Zároveň souhlasí se zpracováním 
osobních údajů, které budou použité pro interní potřeby servisní firmy a výrobce. 
 

n) Tato dokumentace slouží jako záruční list k danému zařízení dle záručních podmínek uvedených v 
dokumentu: Obchodní podmínky Hoval. 

 
 



 

 Hoval spol. s r.o., Republikánská 45, 312 04 Plzeň 
Bankovní spojení: 279695603/0300 IČO:64834034 DIČ:CZ64834034 

 Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, dne 2.4.1996, oddíl C., vložka 7564 
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Poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zařízení bylo řádně uvedeno do provozu:  ANO - NE 
 
Datum 
 

 

Čas 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zástupce uživatele 

 

Podpis 

 Servisní technik 

 

Podpis 
 

 



Hoval spol. s r.o.
Republikánská 45
Plzeň
604473078
petr.hadrbolec@hoval.com

Měření
Obecné informace

Zákazník Měření
Název firmy Palace Brodway Datum 08.03.21 10:42
Kontaktní osoba: Místo měření UltraGas 650
Ulice: Celetná Palivo Zemní plyn
Město Praha O₂ref 3,0 %
Email CO2 max 12,0 %
Telefon

Informace o přístroji

Firmware 1.06.1288 Verze softwaru 9.24.0.5507
Název zařízení testo 300
Identifikační číslo přístroje TT3662252154NEU0320
Sériové číslo 62252154
Sazové číslo
Datum posledního servisu 23.03.20

Měření spalin - 05.03.21 8:00

TS 60,0 °C Tah -38,2 Pa
CO₂ 8,57 % λ 1,40 
O₂ 6,0 % Tpřístr 22,1 °C
CO 9 mg/kWh TV 20,1 °C
NO 30 mg/kWh Pumpa 0,60 l/min
NOx 32 mg/kWh η 97,9 %

Měření spalin - 05.03.21 8:01

TS 52,4 °C Tah -52,5 Pa
CO₂ 8,80 % λ 1,36 
O₂ 5,6 % Tpřístr 22,7 °C
CO 0 mg/kWh TV 20,3 °C
NO 46 mg/kWh Pumpa 0,60 l/min
NOx 49 mg/kWh η 98,3 %

Měření spalin - 05.03.21 9:12

TS 65,6 °C Tah -55,8 Pa
CO₂ 8,57 % λ 1,40 
O₂ 6,0 % Tpřístr 27,7 °C
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TS 65,6 °C Tah -55,8 Pa
CO 9 mg/kWh TV 22,5 °C
NO 30 mg/kWh Pumpa 0,60 l/min
NOx 32 mg/kWh η 97,7 %

Měření spalin - 05.03.21 9:14

TS 56,7 °C Tah -61,0 Pa
CO₂ 8,80 % λ 1,36 
O₂ 5,6 % Tpřístr 27,9 °C
CO 1 mg/kWh TV 22,3 °C
NO 49 mg/kWh Pumpa 0,60 l/min
NOx 51 mg/kWh η 98,2 %

Měření spalin - 05.03.21 11:03

TS 67,3 °C Tah -57,9 Pa
CO₂ 8,57 % λ 1,40 
O₂ 6,0 % Tpřístr 27,1 °C
CO 9 mg/kWh TV 25,1 °C
NO 30 mg/kWh Pumpa 0,60 l/min
NOx 32 mg/kWh η 97,7 %

Měření spalin - 05.03.21 11:06

TS 57,6 °C Tah -58,1 Pa
CO₂ 8,80 % λ 1,36 
O₂ 5,6 % Tpřístr 27,9 °C
CO 0 mg/kWh TV 25,2 °C
NO 68 mg/kWh Pumpa 0,60 l/min
NOx 72 mg/kWh η 98,3 %

08.03.21 10:42 Petr Hadrbolec
Datum Technik Podpis
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Servisní protokol Datum:

Zákazník
Adresa :

E-mail:
Tel:

Adresa instalace
Adresa:

Kont. osoba:
Tel:

Ujeté kilometry:

Údržba Typ:

Reklamace Provedení kontrolního startu

Havárie

Oprava

elektroinstalace

Kontrola filtru plynové armatury, filtru kotle

voda

Zkontrolovat m  tlak plynu

Použité náhradní díly
Název

Poznámky:

Jméno technika: Jméno  zákazníka:

Podpis: Podpis:

Hoval spol. sr.o.

T +420 377 261 002, info@hoval.cz, www.hoval.cz

Poznámky:

6109 05.03.2021

Pražská 1430/36
Praha 102 10200

PROHEAT s.r.o.

UltraGas® 650

650 650

604703600110-K1 604703600111-K2

04.05.2020 04.05.2020

1614 3901

1

650

8,97

86,792

2

500

8,57

Provedena pravidelná servisní prohlídka dle povinného seznamu úkon .Zjišt na vyšší m rná vodivost provozní a dopoušt cí vody.

12

Na P íkop 988/31
 Praha 1

Palác Broadway

Jan ourek
608 303 541

Petr Hadrbolec

2521 721

Orienta ním m ením byla zjišt na vyšší m rná vodivost
provozní a dopoušt cí vody. Doporu ujeme laboratorní rozbor a
p ípadnou konzultaci s dodavatelem úpravny vody
ohledn rizik a možných opat ení.



Servisní protokol Datum:

Zákazník
Adresa :

E-mail:
Tel:

Adresa instalace
Adresa:

Kont. osoba:
Tel:

Ujeté kilometry:

Údržba Typ:

Reklamace Provedení kontrolního startu

Havárie

Oprava

elektroinstalace

Kontrola filtru plynové armatury, filtru kotle

voda

Zkontrolovat m  tlak plynu

Použité náhradní díly
Název

Poznámky:

Jméno technika: Jméno  zákazníka:

Podpis: Podpis:

Hoval spol. sr.o.

T +420 377 261 002, info@hoval.cz, www.hoval.cz

Poznámky:

6109 05.03.2021

Pražská 1430/36
Praha 102 10200

PROHEAT s.r.o.

UltraGas® 650

650

604703600112-K3

04.05.2020

2813

1

650

8,97

86,792

2

500

8,57

Provedena pravidelná servisní prohlídka dle povinného seznamu úkon .Zjišt na vyšší m rná vodivost provozní a dopoušt cí vody.

12

Na P íkop 988/31
 Praha 1

Palác Broadway

Jan ourek
608 303 541

Petr Hadrbolec

2921

Orienta ním m ením byla zjišt na vyšší m rná vodivost
provozní a dopoušt cí vody. Doporu ujeme laboratorní rozbor a
p ípadnou konzultaci s dodavatelem úpravny vody
ohledn rizik a možných opat ení.


